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ABSTRAKT  
 

Bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi elektroinstalací rodinných domů, 
bytů a větších komplexů budov. Jejím cílem je popsat a porovnat klasickou a inteligentní 
instalaci v rodinném domě. Nejprve je uveden postup připojení rodinného domu k elektrické 
síti. Poté jsou popsány zásady projektování silových a datových rozvodů u klasické 
elektroinstalace. Následující část se zabývá inteligentní elektroinstalací, jejím vznikem, 
způsoby připojení a řízení. Na tuto část navazují různé typy vybraných inteligentních 
elektroinstalací, které jsou dostupné v České republice. U těchto systémů jsou popsány 
konkrétní způsoby připojení na sběrnici, možnosti využití a jejich výhody a nevýhody. Na 
základě získaných teoretických poznatků je v další části popsána tvorba klasické a následně 
inteligentní elektroinstalace konkrétního projektu rodinného domu. Tato část je odkazována 
na kompletní projektovou dokumentaci skládající se ze všech náležitostí potřebných 
k stavebnímu řízení. Těmito náležitostmi jsou technická zpráva, specifikace, seznam přístrojů, 
výkresy půdorysů obou podlaží, výkresu hromosvodu, zemnění, blokové schéma bytového 
rozvaděče, elektroměrového rozvaděče a slaboproudého rozvaděče. Na závěr jsou popsané 
instalace porovnány z funkčního i ekonomického hlediska.  
 
 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  klasická elektroinstalace, inteligentní elektroinstalace, projektová 
dokumentace, podklady pro stavební řízení, porovnání instalací 
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ABSTRACT 
 

This Bachelor´s Theis is concerned with current possibilities of the wiring systems in 
family houses, flats and bigger complexes of buildings. The aim is to describe and to compare 
the classical and the intelligent solutions of wiring in a family house. First of all it starts out 
with the connection process of the family house to the electrical power system. After that the 
designing principles of power and data distribution of the classical wiring are described. Next 
part deals with the intelligent wiring, its origination, the techniques of its connection and 
operation. Following part is linked to it with various types of selected intelligent wirings 
which are available in the Czech Republic. The specific methods of connection to the bus, 
possibilities of utilization and the advantages and disavantages are described with these 
systems. On the basis of gained theoretical knowledge the production of classical and 
consequently intelligent wiring of the particular family house project is detailed in the next 
part. This section refers to the complete project documentation consisting of all terms required 
for the building control. These terms are the  technical report, the specification, the list of 
equipment, the plans of both floor projections, the plan of lightning conductor, the grounding, 
the schematic diagram of the flat swith board, the meter board cabinet and the weak-current 
distributor. In conclusion are the described installations compared in operational and 
economical terms. 
 
 
 
 

KEY WORDS:  classical wiring, intelligent wiring, project documentation, building 
control documentation, comparison of installations 
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1 ÚVOD 
 
Moderní inteligentní instalace zjednodušuje obyvatelům domu jeho každodenní 

ovládání, zvyšuje komfort bydlení a v neposlední řadě také dosahuje finančních úspor. 
Umožňuje naprostou kontrolu nad domem, z domu, práce či dovolené. Těchto vlastností se 
dosahuje pomocí různých systémů. Každá firma má svůj systém, který umožňuje ovládat 
veškeré zařízení, které ke své činnosti využívá elektrickou energii, nebo jej lze její pomocí 
ovládat. Dnešní technologie umožňují elektricky ovládat naprostou většinu moderních 
zařízení domácnosti, a tudíž se dá bez nadsázky říci, že lze řídit, nač si vzpomenete. 

Další, a určitě jedna z nejdůležitějších vlastností, je ochrana obyvatel před úrazem 
způsobeným elektrickým proudem. Ve vypínačích se nachází jen malé napětí a zásuvky se 
zapínají pouze v případě, že je využívá  některý ze spotřebičů. Nehrozí tak nechtěný kontakt 
se zásuvkou pod napětím. 

Jednou z velkých výhod inteligentní elektroinstalace je obrovská variabilita systému. 
Pokud by mělo dojít k přestavění interiéru nebo například přemístění ložnice do dětského 
pokoje. U klasické elektroinstalace by mohl nastat problém, že vypínače a zásuvky jsou na 
špatném místě nebo světelné scény nejsou vhodné pro ložnici atd. V inteligentním domě se 
tento problém neřeší. Bez sekání a prachu se během chvilky změní nastavení tak, aby 
elektroinstalace vyhovovala novému uspořádání. 

Kompletní řízení domu je skutečným a zároveň perspektivním řešením elektrické 
instalace. Záleží pouze na tom, co vše se bude využívat. Každá z nabízených funkcí v domě 
být může, ale nemusí. Zda-li některé funkce nejsou zapotřebí, ale není to jisté, tak není 
problém příslušnou funkci zprovoznit později, až bude opravdu zapotřebí. Každá inteligentní 
elektroinstalace domu se vytváří přesně podle představ budoucích obyvatel, tudíž se dá říci, že 
každý tento dům je svým způsobem originální.  
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2 KLASICKÁ ELEKTROINSTALACE  
 

Klasická elektroinstalace stále patří mezi nejpoužívanější v České republice i ve světě. 
Je to dáno tím, že tato instalace funguje již řadu let, tudíž nebyl důvod pro razantní změny. 
Pro náročnější uživatele nebo komplexní systémy budov se začala vyvíjet nová 
elektroinstalace, inteligentní. V následujících podkapitolách jsou vypsány teoretické zásady 
tvorby kompletní elektroinstalace rodinného domu a také jejich praktické využití na 
konkrétním rodinném domě. 

2.1 Připojení k distribu ční soustavě 
 

Před samotným projektováním elektroinstalace je zapotřebí přivést na pozemek 
elektrickou energii z distribuční sítě. K distribuční soustavě se v České republice může 
připojit u distribučních společností Českých energetických závodů, a.s. (ČEZ), Pražské 
energetiky, a.s. (PRE) a nebo E.ON. Vyznačení územní působnosti je znázorněno na obr. 1.1. 

 

 
Obr. 2.1 : Vyznačení územní působnosti distribučních společností. 

 
Pro připojení k distribuční soustavě je třeba vytvořit nové odběrné místo. Vytvoření 

nového odběrného místa je možné po vyplnění a odevzdání patřičných dokumentů. Například 
u společnosti ČEZ jedním z těchto dokumentů je Žádost o připojení odběrného zařízení 
k distribuční soustavě nízkého napětí viz. příloha A. Po splnění podmínky dané stanoviskem 
k Žádosti o připojení se může vyplnit Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze 
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sítí nízkého napětí oprávněnému zákazníkovi znázorněné v příloze B a Smlouva o připojení 
zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí (do 1kV) viz. příloha C. 

Po splnění všech podmínek daných distribuční společností, se odběrné místo připojuje 
k elektrické síti přípojkou. Součástí elektrické přípojky je hlavní domovní pojistková skříň 
(HDS), která se zpravidla umísťuje na hranici pozemku a musí být přístupná z veřejných 
prostor. Vlastník elektrické přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení a je povinen 
zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života či poškození 
majetku osob. 

 
 
2.2 Náležitosti potřebné k zajištění požadavků na elektrický 
rozvod 
 

• Bezpečnost osob i věci 
 

Elektrická rozvodná zařízení (rozvaděče, instalace a spotřebiče), musí být provedeny 
tak, aby byla vyloučena možnost náhodného dotyku vodičů, svorek nebo dalších živých částí 
elektrického rozvodu a zabránilo se tak možnosti úrazu elektrickým proudem nebo ohrožení 
zdraví osob v nejbližším okolí elektrických předmětů. Dále nesmí při provozu elektrických 
zařízení dojít k výbuchu, požáru či jinému ohrožení osob nebo majetku. 

• Provozní spolehlivost 
 

Pod pojmem provozní spolehlivost elektrického silnoproudého rozvodu se skrývá 
schopnost tohoto zařízení přenést elektrickou energii v požadovaném množství a kvalitě na 
dané místo v daném čase. Tomuto požadavku musí být přizpůsobeno provedení elektrického 
silnoproudého rozvodu i přístrojového vybavení. V některých případech to znamená zvláštní 
požadavky na provedení rozvodu, kdy je třeba zajistit dodávku energie důležitým spotřebičům 
záložním (nezávislým) zdrojem elektrické energie. Z tohoto hlediska rozlišujeme tzv. stupně 
důležitosti spotřeby: 

Spotřeba 1. stupně důležitosti 
Jako spotřebiče 1. stupně důležitosti označujeme takové spotřebiče nebo skupiny 

spotřebičů, u nichž při výpadku napájení může dojít k ohrožení zdraví, nebo u kterých 
výpadek představuje velké ekonomické ztráty, například narušení chodu technologického 
procesu. Takové spotřebiče vyžadují zajištění rezervního zdroje, nezávislého na pracovním 
zdroji, který by pokryl tuto důležitou spotřebu. Nezávislým zdrojem může být záskokový 
zdroj (UPS), zdroj záložního napájení - dieselagregát apod.  

Příkladem spotřebičů tohoto stupně důležitosti mohou být zařízení pro přenos a 
zpracování dat, zdravotnická zařízení s nepřetržitým provozem (např. anesteziologicko-
resuscitační oddělení ...), nebo zařízení pro zajištění požární bezpečnosti staveb (např. 
odvětrání chráněných únikových cest...) apod. 
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Spotřeba 2. stupně důležitosti 
Výpadek napájení se pro tuto kategorii spotřeby projeví omezením popř. zastavením 

chodu, avšak nedochází přitom k narušení technologických procesů, ani k ohrožení zdraví či 
životů lidí. U tohoto druhu spotřebičů je třeba dodávku elektrické energie pokud možno 
zajistit, ale nevyžadují se zvláštní zařízení či opatření pro náhradní napájení, ani záskokový 
zdroj elektrické energie. Příkladem takovéto spotřeby druhého stupně důležitosti jsou 
obráběcí stroje, mechanické dílny, různé průmyslové provozy apod. 

Spotřeba 3. stupně důležitosti 
Do této kategorie spotřeby zahrnujeme všechny ostatní spotřeby a odběratele, u 

kterých nemusí být dodávka elektrické energie zajišťována zvláštními opatřeními (např. 
bytové jednotky, školy, úřady...). Je třeba si uvědomit, že v rámci jednoho objektu 
(komplexu) je obvykle více zařízení o různých stupních důležitosti. Náhradní zdroje el. 
energie se potom navrhují pouze pro pokrytí spotřeby prvého stupně důležitosti. 

• Přehlednost provozu 
 

Požadavek na přehledné uspořádání rozvodných zařízení vychází z nutnosti rychlé 
lokalizace a odstranění případné poruchy. Tento požadavek je specifický např. pro elektrické 
stanice a rozvodny, kde je soustředěno velké množství elektrických zařízení, přístrojů a 
předmětů k náležitému přehledu přispívá např. tablo se schématem zapojení, tablo poruchové 
signalizace nebo monitor, na kterém se zobrazí okamžité údaje o vybraném zařízení. 

• Přizpůsobitelnost rozvodného zařízení 
 

Přizpůsobitelnost je důležitá zejména v průmyslových provozech, kde některé stroje či 
spotřebiče mění v průběhu pracovní činnosti svou polohu či stanoviště, nebo mají přímo 
charakter pohyblivých, převozných či přenosných spotřebičů. Tomu musí odpovídat i návrh 
rozvodného zařízení, aby bylo zajištěno napájení spotřebičů na každém stanovišti a při všech 
možných podmínkách činnosti. V takovém případě má velký význam určitý stupeň 
univerzálnosti rozvodného zařízení, které umožní rychlé připojení uvedených spotřebičů k 
rozvodné soustavě. Příkladem takového uspořádání může být i přípojnicový rozvod v 
průmyslovém závodu. S podobnými požadavky se však dá setkat i u rozvodných zařízení 
provizorního charakteru na staveništích. 

• Rychlé odstranění poruch 
 

Poruchy v rozvodu elektrické energie znamenají nežádoucí stavy narušení plynulosti 
dodávky elektrické energie. Jejich množství lze různými preventivními opatřeními 
minimalizovat, ale nelze je zcela vyloučit. Proto se v rozvodu používají elektrické ochrany, 
které mají zajistit co nejrychlejší odpojení poškozené části rozvodu od zdrojů elektrické 
energie. Elektrické ochrany mají schopnost zjistit místo a druh poruchy a v co nejkratším čase 
odpojit porušený úsek. Čím rychlejší bude odpojení poruchy, tím menší budou i její následky. 
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• Hospodárnost provozu 
 

Univerzálnost použití elektrické energie umožnila značné rozšíření elektrických strojů, 
přístrojů a spotřebičů všeho druhu. Tato zařízení však mají být provozována takovým 
způsobem, aby pracovala s co největší účinností a co nejmenšími ztrátami. Při navrhování 
rozvodných zařízení je tedy třeba, aby zdroje elektrické energie, průřezy napájecích cest i 
elektrické přístroje řazené v rozvodu odpovídaly úrovni zatížení a využití elektrických 
spotřebičů. V tomto smyslu hospodárnost představuje účelné využití průřezů vodičů i 
jmenovitých výkonů elektrických přístrojů, tedy hospodárnost elektrického rozvodu. Z tohoto 
hlediska není tedy vhodné navrhovat vodiče a kabely s velkou rezervou zatížení, pokud není 
zřejmý perspektivní nárůst zatížení v době životnosti vodiče. Jinak by materiál vodiče nebyl 
hospodárně využíván a investiční náklady by byly zbytečně velké. Rovněž velké rezervy 
výkonů u navrhovaných elektrických spotřebičů nejsou hospodárným řešením, pokud tyto 
výkony nebudou v provozu dostatečně využity. 

• Hospodárnost ve spotřebě barevných kovů 

 

Jako elektrovodné materiály pro vodiče v elektrickém silnoproudém rozvodu se 
používají především měď, dále hliník a ocel. Přitom oceli se používá u venkovních 
elektrických vedení zejména jako nosná část vodičů AlFe a dále jako nosná část závěsných 
kabelů. Pro vnitřní rozvody se používá nejčastěji měď pro malé průřezy vodičů a hliník pro 
větší průřezy převážně kabelových vedení. Protože barevných kovů není nadbytek, je potřeba 
navrhovat průřezy vodičů tak, aby odpovídaly stupni zatížení a byly provozně dobře 
využívány. 

• Estetické požadavky 
 

Požadavky na uložení vodičů, rozvodných krabic, zásuvek a vypínačů, stejně jako 
volba a umístění vhodných svítidel pro daný prostor, mohou být velice odlišné podle povahy a 
účelu interiéru. Rozvodná zařízení i použité světelné zdroje a svítidla včetně jejich polohy 
musí být v souladu s celkovým řešením interiéru a je třeba, aby elektrotechnik spolupracoval s 
architektem a investorem na daném řešení. 

 

2.3  PROJEKTOVÁNÍ SILOVÝCH A DATOVÝCH ROZVOD Ů 
 

Po podání přihlášky se již může začít tvořit projekt elektroinstalace. U projektování 
elektroinstalací rodinných domů je nejdůležitější správné naplánování. Tohoto plánování se 
účastní projektant a budoucích obyvatel domu. Projektant seznámí majitele domu 
s možnostmi elektroinstalací a současnými trendy. 

 Na základě stavebního projektu se vybere nejvhodnější vedení hlavního přívodu do 
domu, umístění hlavního rozvaděče, rozvaděčů vedlejších a také rozmístění a množství 
budoucích zásuvek, vývodů osvětlení i technologického vybavení domu. Zde je třeba 
zdůraznit, že je nutné mít velmi detailní představu (nejlépe projekt interiéru včetně rozmístění 
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nábytku, spotřebičů, technologických zařízení, vany, sauny apod.) tak, aby bylo možné do 
projektu přesně zakreslit budoucí polohu zásuvek a jednotlivých vývodů, přiřadit k nim 
správně dimenzované typy vodičů, jističů a stanovit velikost hlavního jističe. Pokud by se 
například později změnila velikost a umístění sedačky v obývacím pokoji, musela by se 
změnit i poloha osvětlení např. nad konferenčním stolkem. To by znamenalo vysekat drážku v 
nové omítce, nastavit vodič a vyvést jej na novém místě. Takové práce, kdy je již interiér 
domu hotový, jsou velmi nepopulární a nepříjemné. Stejně tak je tomu v kuchyni, kde jsou 
nároky na elektroinstalaci poměrně značné. Zde musí zcela jistě existovat projekt, včetně 
rozmístění vestavěných spotřebičů, včetně znalosti polohy přívodů. Vhodné je také zamyslet 
se, jak se otevírají dveřní křídla a zda po jeho otevření bude vypínač po ruce. V ložnicích je 
dnes již zcela běžná instalace vypínačů hlavního osvětlení místnosti, jak u vstupu do 
místnosti, tak i u postele, aby je bylo možné pohodlně zhasnout bez nutnosti vstávání. 
 
 

Tab.  0.1.: Doporučený počet zásuvek 
 

Luxusní výbava Normální výbava 
Minimální 

výbava   

zásuvky světla zásuvky světla zásuvky světla 

Obývák / ložnice       

do 12m2 7 3 5 2 3 1 

od 12m2 do 20m2 8 3 6 2 4 1 

nad 20m2 10 4 8 3 5 2 

Kuchyňský kout 8 2 7 2 5 2 

Kuchyňský kout s 
jídelnou 

9 3 8 3 6 3 

Kuchyň 9 3 8 3 7 2 

Kuchyň s jídelnou 10 4 9 4 8 3 

Koupelna 5 3 4 3 3 2 

WC 2 2 2 1 1 1 

Chodba / hala       

délka do 2,5m 1 3 1 2 1 1 

délka nad 2,5m 3 3 2 2 1 1 

Pracovna 9 3 7 2 4 1 

Terasa       

délka do 3m 2 1 1 1 1 1 

délka nad 3m 3 2 1 2 1 1 

Dílna 7 2 2 2 3 1 

 
Je-li jasno o rozmístění zásuvek, světel, elektrospotřebičů a dalšího technického 

vybavení domu a vše je patřičně zachyceno v projektové dokumentaci, může se zahájit vlastní 
elektroinstalační práce. Ty začínají vytvořením tzv. hrubých elektrických rozvodů. V této 

2.1
: 

: 
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chvíli je zřejmě vhodné připomenout, že k elektroinstalaci patří také slaboproudé obvody. 
Jsou to např. rozvody domácího telefonu, pevné linky, rozvody společné televizní antény, 
přípojka pro kabelovou televizi. Přívodní kabely k reproduktorům také mohou být taženy 
trubkami ve zdi. Neměl by chybět ani vývod pro zahradní osvětlení i osvětlení zahradního 
domku. I když se provádí elektroinstalace v základním provedení, je vhodné uvažovat s 
možností rozšíření komfortu a z tohoto důvodu připravit trasy pro dodatečná vedení. Tyto 
trasy se vytvoří zapuštěním elektroinstalačních trubek do stěn místností ukončenými 
univerzálními elektroinstalačními krabicemi. Těmito trasami bude později možné vést 
přídavná vedení pod povrchem omítek. 

Na území České republiky je při navrhování elektroinstalací uplatňována zásada, že 
v každé obytné místnosti mají být minimálně dva na sobě nezávislé obvody, jeden obvod 
světelný a jeden zásuvkový, z nichž každý je samostatně jištěn. Na každý z nich může být 
přitom napojeno více místností. Je tomu tak proto, aby v případě poruchy na jednom z 
obvodů, např. světelném, bylo možné zajistit osvětlení místnosti stojací lampou, nebo jiným 
zdrojem světla napájeným ze zásuvky. Počty zásuvkových vývodů je přitom vhodné 
v porovnání s platnými normami navýšit. Požadavky na elektrospotřebiče totiž neustále 
vzrůstají a počet zásuvek se po dokončení domu může ukázat jako nedostatečný. Podle [1] je 
takový doporučený počet zásuvek a přípojů světel, jaký nám znázorňuje Tab.2.1. Vždy může 
být nejvýše deset zásuvek na jeden okruh. Dvojité zásuvky se přitom počítají jako jedna 
zásuvka. Pračka, myčka, elektrická trouba, zásuvky na kuchyňské lince, bojler, průtokový 
ohřívač vody apod. musí mít samostatný zásuvkový okruh. 

Co se týče dokumentace, ta musí být zhotovena podle jednotných a schválených 
předpisů, tím je zajištěno, že dokumentaci mohou číst bez chyby a nedorozumění v různých 
zemích a bez ohledu na firemní tradice. 
 
Projektová dokumentace se skládá z: 
 

• textové části: tato část obsahuje technickou zprávu, která se zabývá výpočtem 
požadovaného příkonu, přívodním vedením, vnějšími vlivy, domovní rozvodnicí, 
provedením elektroinstalace, ochranou před nebezpečným dotykem a bleskosvodem. 

 

• výkresové části: tato část se skládá z výkresů elektroinstalace všech podlaží, schéma 
domovního rozvaděče, výkresu domovní rozvodnice a výkresu uzemnění a 
hromosvodu. 

 

3   INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE  
 

Inteligentní elektroinstalace nabízí nepřeberné množství možností pro pohodlné a 
úsporné bydlení. Je vhodná jak pro novostavby, tak i rekonstrukce rodinných domů či bytů. 
Kapitola pojednává o vzniku a možnostech zapojení systémů inteligentní elektroinstalace. 
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3.1   Historie 
 

Postupem času se začala zkoumat možnosti integrace moderních technologií do 
konveční (klasické) elektroinstalace. S rozvojem výpočetní techniky byly v mnohých zemích 
zkoumány způsoby řízení různých běžně používaných funkcích v budovách.  

V 60. letech minulého století byl v Japonsku prezentován „inteligentní dům“, v němž 
řízení veškerých funkcí řídil počítač. Tyto práce se však nesetkaly se širokým uplatněním v 
praxi, zejména proto, že ceny energií byly oproti těm současným zanedbatelné a neexistoval 
tedy ekonomický důvod ke snižování provozních nákladů.  

Počátkem 70. let minulého století energetická krize a prudký nárůst cen ropy 
způsobily nastartování vývoje projektů směřujících ke snižování spotřeby energií na vytápění 
budov, jejich osvětlování atd. Prvních úspěchů bylo dosaženo poměrně rychle. Byly 
prezentovány výsledky německých výrobců nejen kvalitnějších otopných systémů, ale i nově 
koncipovaných elektrických instalací.  

Zmíněný rozvoj výpočetní techniky umožňoval nasazení centrálního řídícího počítače 
zejména pro řízení provozu vytápění. Praxe ukázala, že spotřeba energie za vytápění klesla 
zhruba až o 30%, čímž se prokázalo dosažení úspor energie při totožném, ne-li vyšším 
komfortu, ovšem za předpokladu výrazně vyšší technické vybavenosti elektrických instalací.  

Další rozvoj mikroelektronických prvků výrazně zjednodušil silové elektrické 
instalace a snížil spotřebu tím, že přístroje mohly komunikovat po instalační sběrnici.  

Za počátek zrodu jednotné koncepce inteligentní elektroinstalační techniky lze 
považovat rok 1987, v němž založily firmy Berker, Gira, Merten a Siemens společnost 
Instabus Gemeinschaft. Jejich cílem bylo vyvinout systém pro měření, řízení, regulaci a 
sledování provozních stavů v budovách. Jelikož zájem předních evropských výrobců 
elektroinstalační techniky předčil očekávání, bylo nutné přeměnit Instabus Gemeinschaft na 
nadnárodní nezávislou organizaci jak je uvedeno v [11]. 

Tak vznikla 8.května 1990 asociace EIBA (European Installation Bus Assotiation) se 
sídlem v Bruselu. Za hlavní cíle si vytkla zavést na trh logo EIB jako ukazatel kvality, 
kompatibility a přizpůsobit technologii EIB požadavkům systémové techniky budov. Pro 
standart EIB byla vytvořena norma, která je začleněna do soustavy CELENEC. Výhodou 
standardizace systému EIB je jeho nezávislost na jednom konkrétním výrobci a současně 
bezchybná spolupráce zařízení několika výrobců v jedné budově.  

Obor automatizace řízení budov tedy v průběhu let prošel nebývalým rozvojem. V 
posledních letech je také stále zřetelnější trend ke zvyšování pohodlí v obytných budovách, 
což znamená vybavení domu nebo bytu nejen kvalitním nábytkem, moderní kuchyní či 
pěknými obklady v koupelně, ale rovněž moderní a inteligentní elektrickou instalací, která 
sama umí dohlédnout na dobrou a efektivní činnost nejen osvětlení, ale i řízení elektricky 
ovládaných rolet (žaluzií, markýz), na dodržování požadovaného režimu vytápění či chlazení 
v jednotlivých místnostech, s vazbou na elektronické zabezpečení objektu, s možností 
centralizovaného lokálního anebo dálkového zobrazování a řízení ovládaných funkcí.  
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3.2   Co je inteligentní dům? 
 

Použití pojmu „inteligentní elektroinstalace “ se často vzájemně zaměňuje termíny 
„domácí automatizace“, „domotika“, „chytrý dům“, „automatizovaný dům“ anebo také 
„inteligentní dům“.  

Jak je uvedeno v [2], inteligentní dům je budova vybavená počítačovou a komunikační 
technikou, která předvídá a reaguje na potřeby obyvatel s cílem snížit spotřebu energií, zvýšit 
pohodlí, komfort, poskytnout bezpečí a dokonce i zábavu pomocí řízení různých technologií 
v domě. Prostorový model inteligentního domu je znázorněn v příloze D. Tento model byl 
vytvořen ve volně šířitelném programu Sweethome3D, který je dostupný na internetových 
stránkách, viz. [10]. 
 
Inteligence domu by se dala rozdělit do několika stupňů: 
 

1) Obsahující inteligentní zařízení a systémy: dům obsahuje samostatná inteligentně 
fungující zařízení a systémy pracující nezávisle na ostatních. Příkladem může být 
řízení zavírání oken, které pomocí větrného snímače a snímače deště zachytí začínající 
déšť a zavře okna. 

 
2) Obsahující inteligentní komunikující zařízení a systémy: dům obsahuje 

inteligentně fungující zařízení a systémy, které si z důvodu zdokonalení své činnosti 
vyměňují informace a zprávy mezi sebou. Například po zamčení vchodových dveří se 
automaticky zapne bezpečnostní systém, stáhnou žaluzie, nastaví se nižší teploty 
vytápění, vypnou se spotřebiče atd. Přesně podle požadovaného nastavení systému. 

 
3) Propojený dům: je propojen pomocí vnitřní a vnější komunikační sítě. Umožňuje 

interaktivní vzdálené ovládání systémů, přístup ke službám a informacím odkudkoliv 
z domu i mimo něj. Například zavlažovací systém pravidelně může získávat 
předpovědi počasí přes internet a tím optimalizovat množství závlahy.  

 
Všechny stupně na sebe navzájem navazují, každý stupeň v sobě automaticky zahrnuje 
schopnosti ze všech nižších. Dále by bylo možné vypsat další dva stupně, jako čtvrtý by byl 
učící se dům a pátý pozorný dům, ale tyto zatím nejsou příliš komerčně běžně dostupné. 

 

3.3   Sběrnicové systémy 

 
Existují dva základní typy sběrnicových systémů. Těmi jsou centralizované a 

decentralizované systémy. Kombinace centralizovaných a decentralizovaných systémů 
vznikají hybridní systémy. Stupeň centralizace závisí na počtu lokalit inteligentních prvků 
odpovídajících za řídicí a monitorovací funkce. 
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3.3.1   Centralizovaný systém  
Obsahuje centrální jednotku spojenou se všemi senzory i aktory systému. Informace 

ze senzorů jsou posílány do centrální jednotky, zpracovány a vygenerované výstupní signály 
jsou zaslané aktivním prvkům. Senzory ani aktory většinou nemívají integrovánu žádnou 
inteligenci.  

Výhody jsou především v ceně senzorů a aktorů. Díky neintegrované inteligenci jsou 
tyto prvky podstatně levnější než prvky decentralizovaných systémů, kde je inteligence 
zapotřebí. 

Mezi nevýhody ovšem patří složité a oproti decentralizovaným systémům dražší 
propojení centrální jednotky s ostatními prvky. Další nevýhodou je nutnost funkčnosti 
centrální jednotky pro funkčnost všech částí systému. Jinak řečeno při poruše centrální 
jednotky dojde k nefunkčnosti celého systému. 

3.3.2   Decentralizovaný systém  
Skládá se z navzájem propojených prvků s různými úlohami. Rozdíl proti 

centralizovaným je především v propojení jednotek. V decentralizovaném systému jsou 
všechny prvky připojeny ke komunikační sběrnici, po které posílají nebo přijímají informace 
od jiných zařízení. Komunikace probíhá podle přesně definovaného komunikačního 
protokolu. 

Mezi výhody patří jednodušší a tudíž i levnější propojení jednotlivých prvků systému 
a jeho následná variabilita. Pokud dojde k poruše nějakého zařízení, nedojde k nefunkčnosti 
celého systému, ale pouze určité jeho části, jehož součástí je porouchaný prvek. 

Nevýhodou je především cena a to z důvodu obsahu inteligence ve všech zařízeních. 
 

3.4   Topologie sběrnice: 
 

Sběrnicová instalace různých systémů využívá volné topologie, přičemž jednotliví 
účastníci jsou vzájemně propojeni sběrnicovým kabelem. Topologie dle [3] určuje způsob, jak 
jsou členy na sběrnici vzájemně propojeny. Nejčastěji používanými topologiemi jsou: 
 

• Liniová (sériová) topologie 

 
Obr. 3.1: Liniová topologie. 

 

• Lineární topologie - zaručuje přehlednou instalaci a jednoduché připojování snímačů  
a akčních členů do sběrnice. 

 
Obr. 3.2: Lineární topologie. 
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• Hvězdicová topologie - středem hvězdicové topologie je koncentrátor, ke kterému 
jsou hvězdicovitě připojeny jednotlivé stanice. Výhodou hvězdicové topologie je její 
odolnost proti poruchám v kabeláži, snadné rozšiřování sítě a připravenost pro 
nasazení inteligentních spínacích prvků. Nevýhodou je velké množství 
spotřebovaného kabelu a cena aktivních prvků sítě. 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Kruhová topologie - 
takováto instalace umožňuje snadné 
projektování, protože je jednoduchá a neobsahuje různé elektrické systémy, instalace 
je přehlednější a bezpečnější, protože počet ovládacích vedení je menší. 

 

 
 

Obr. 3.4: Kruhová topologie 
 

• Stromová topologie 
 

 
 

Obr. 3.5: Stromová topologie. 
 

Obr. 3.3:  Hvězdicová topologie. 
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3.5   Řídící systémy 
 

Řídicí systémy pro komplexní systémové řízení budov jsou obecně založeny na 
sběrnicové komunikaci a na vhodné topologii sítě. Výběr typu komunikační sběrnice, jakož i 
výběr vhodné topologie jsou výrazně závislé na rozsahu elektrické instalace, na požadavcích 
na ovládání a rovněž na kompatibilitě příslušných účastníků komunikace tj. souboru senzorů a 
aktorů. Na trhu jsou různé systémy tzv. inteligentní elektroinstalace, které nacházejí uplatnění 
nejen v menších nebo větších administrativních budovách, ale také v rodinných domech a 
bytech.  

Systémy inteligentní elektroinstalace využívají ke své činnosti komunikační sběrnici. 
Sběrnice umožňuje výměnu dat mezi jednotlivými přístroji, které jsou součástí elektrické 
instalace. Tvoří ji obvykle pár vodičů (kroucená dvojlinka), na němž jsou připojeny jednotlivé 
ovládací, řídicí a řízené prvky. Sběrnice má za úkol cíleně přenášet informace mezi 
jednotlivými prvky instalace, které jsou na ni paralelně napojeny. Podle nadefinované adresy 
mezi přijímačem a vysílačem lze teoreticky komunikovat mezi libovolnými přístroji 
inteligentní instalace. Všechny přístroje, které jsou součástí elektrické instalace, lze rozdělit 
do tří funkčních skupin: snímače (senzory), akční členy (aktory) a systémové přístroje.  

Senzory jsou přístroje, které reagují na události v systému, jako je např. sepnutí 
spínače, změna sledované veličiny (teplota, tlak, vlhkost apod.). Jakékoliv změny v systému 
jsou senzory hlášeny na sběrnici. K senzorům patří tlačítkové spínače, binární vstupy, 
infračervené  přijímače, termostaty, detektory pohybu, požární hlásiče apod.  

Další skupinu přístrojů tvoří aktory, které zajišťují realizaci určité operace jako 
důsledek změny v systému. Po stlačení tlačítka se rozsvítí světlo, po poklesu teploty v 
místnosti se zapne vytápění apod. Mezi aktory patří především výkonové spínače, binární 
výstupy a stmívací jednotky. 

Třetí skupinu tvoří systémové přístroje a komponenty, které vytvářejí infrastrukturu 
systému a zajišťují jeho základní funkce. Mezi systémové přístroje patří sběrnicové zdroje 
napětí, vazební členy mezi jednotlivými úseky sběrnice (router), sběrnicové zesilovače 
(repeater), logické automaty, řadiče a rozhraní pro připojení počítačů nebo modemu. 
 

4   TYPY SYSTÉMŮ INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE  

4.1   Společné rysy systémů 
 

Vlastnosti většiny inteligentních systémů jsou u všech firem téměř totožné nebo se liší 
jen některými parametry. Veškeré systémy se zabývají regulací vytápění, klimatizací budov, 
podmíněným i nepodmíněným ovládáním střešních oken, žaluzií, markýz i osvětlení, dále 
zabezpečovací, osvětlovací a zavlažovací technikou. V poslední době se čím dál častěji dbá na 
komfort spojený s funkčností a úsporou energií. Mezi tyto funkce se řadí již výše zmiňované 
možnosti a také vzdálené ovládání pomocí GSM brány, internetu nebo dálkovým ovladačem, 
různé scény osvětlení, centrální ovládání domu jedním tlačítkem nebo dotykovým panelem.  
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4.1.1   Možnosti řízení a ovládání: 
 

• Regulace vytápění, chlazení a ventilace 
Systém za pomocí senzorů snímá teploty ve všech místnostech a předává řídicí 

jednotce tepelného zdroje informace o okamžitých podmínkách. Tato řídící jednotka 
pak připravuje jen potřebné množství tepla. Pomocí časových programů lze nastavit 
několik teplotních režimů. Ovšem čas nemusí být hlavní příčinou přepínání režimů, 
tím může být i přítomnost osob v místnosti, zjištěná pohybovými senzory. Tento 
systém lze taktéž napojit na samočinnou vazbu, která například při otevření okna 
automaticky vypne topení v příslušné místnosti. Obdobným způsobem je řízen i chod 
chlazení. Systém také zajišťuje aby nedocházelo k souběžnému chodu topení i 
klimatizace. 

• Řízení provozu žaluzií 
Prostředky stínicí techniky je možné ovládat nejen ručně, na základě 

naprogramované vazby s elektronickým systémem zabezpečení budovy, podle 
časového programu nebo podle údajů soumrakového spínače, ale také samočinně ve 
vazbě na intenzitu slunečního záření a vzájemnou orientaci stíněného okna a slunce. 
Odražené sluneční záření od vhodně natočených lamel žaluzií výhodně využijeme pro 
úsporu tepelné energie potřebné pro vytápění nebo i pro osvětlování. V letním období 
pak lamely mohou odrážet sluneční teplo do venkovního prostoru a tím snižovat 
energetickou náročnost chladicího systému. Před poškozením větrem, namrzajícím 
deštěm apod. jsou venkovní markýzy nebo rolety chráněny automatickým svinutím, v 
závislosti na příkazech snímačů povětrnostních údajů. 
 

• Ovládání střešních oken 
Elektricky poháněná okna, dveře, vrata, brány, ventilační světlíky apod. mohou 

být také ovládány dálkově, v závislosti na okamžitém stavu počasí, ve vazbě na 
systém požární signalizace nebo elektronického systému zabezpečení budovy. 
Speciálně střešní okna často mají vazbu na povětrností a srážkový senzor, který 
rozpozná déšť a vyšle signál pro zavření oken. 
 

• Ovládání osvětlení 
Samočinnou regulací jasu na stálou osvětlenost, navíc se spínáním v závislosti 

na přítomnosti osob lze dosáhnout vysokých úspor elektrické energie. Spínání, 
stmívání a vytváření scén je příjemné a nenáročné. Běžné je také vytváření programů 
pro dobu nepřítomnosti nebo pro případ narušení objektu nepovolanou osobou. 
 

• Optimalizace spotřeby energie 
Bude-li se do systému předávat informace o spotřebě, můžou se vytvářet 

libovolné programové vazby zabezpečující, aby okamžitý odběr energie nepřesáhl 
stanovenou hodnotu. Pak lze zablokovat činnost vybraných energeticky náročných 
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spotřebičů po dobu činnosti jiných, prioritních spotřebičů. Takovýmto způsobem 
řízení lze také dosáhnout bezproblémového provozu v elektrické instalaci s hlavním 
jističem dimenzovaným např. o stupeň níže, než je výpočtové zatížení. 
 

• Vzdálené přístupy 
Rozsah vzdáleného přístupu určuje uživatel. Telefonickými přístupy lze 

zpravidla ovládat jen několik funkcí. Internetová rozhraní dovolují i vytváření 
kompletní vzdálené vizualizace s integrovaným přenosem vizuálních informací a 
navíc také vzdálené programování nebo servis instalace. 

 

• Vizualizace 
S vysokým komfortem souvisí zobrazování a ovládání vysokého počtu funkcí z 

jednoho nebo několika míst. K tomuto účelu slouží různé typy displejů, anebo se 
využívá osobních počítačů, PDA, případně vybavených dotykovými displeji. Stavy 
požadovaných funkcí je tak možné z jednoho místa nejen kontrolovat, ale i ovládat, 
vytvářet časové programy nebo scény. 

 

4.1.2   Využití v objektech 
 

Systémy by se daly také rozdělit podle velikosti objektů pro které jsou určeny. Některé 
systémy jsou navrženy například pro menší obytné domy, některé pro průmyslové haly a další 
pro veřejné objekty. Dále jsou uvedeny příklady využití v různých typech objektů:  

 

• Bytové a rodinné domy 
Především v rodinných domech a bytech s vysokým komfortem a s velkými 

nároky na úspory energií je výhodné využití inteligentních systémů. Spínání a 
stmívání osvětlení, řízení provozu žaluzií, ovládání topení, klimatizace a ventilace jsou 
zcela běžnými funkcemi v této oblasti výstavby. Samozřejmostí je i spolupráce s 
jinými systémy, jako s řídicími jednotkami tepelných zdrojů nebo se systémem 
elektronického zabezpečení. Častým je i využívání možností vzdálených přístupů. 
Místní vizualizace je v rodinných domech zcela běžným vybavením. 
 

• Průmyslové objekty 
Pro racionální provoz výrobních hal je potřebné regulovat osvětlení i vytápění 

podle potřeb a ve vazbě na hlídání maximálního odběru. Nezbytností je rychlé hlášení 
případných poruch, pak je možné rychlé odstranění závad. 
 

• Administrativní budovy 
V budovách kancelářských, správních a v podobných objektech se stanoveným 

rozpětím pracovní doby bývá stanoven základní časový úsek, v němž je centrálně 
měněn režim vytápění a klimatizace. Před počátkem pracovní doby je systém přepnut 
do komfortního režimu, koncem pracovní doby pak do útlumového režimu. 
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V mnohých kancelářích však i po celou pracovní dobu nikdo není a to z důvodů 
pracovních jednání, dovolené, nemoci apod. Potom je ale zbytečné, aby se opuštěné 
místnosti vytápěly na komfortní teplotu, postačí v nich útlumový režim. Proto jsou 
instalovány snímače přítomnosti, které v nevyužívaných prostorách zajistí přepnutí na 
odpovídající režim topení nebo klimatizace. Tytéž snímače přítomnosti zabezpečí 
zapínání osvětlení jen po dobu, po kterou je nepostačující přirozené osvětlení, nejlépe 
ve spolupráci s regulátory osvětlení, s řízením na stálou osvětlenost. Vizualizační 
zařízení dovoluje rychle přehlédnout, popř. upravit stav osvětlení, žaluzií nebo 
vytápění v celém objektu. Při správě vyšších počtů objektů se výhodně uplatňuje také 
vzdálený přístup umožňující společnou vizualizaci na jediném místě. 
 
 
 

• Školní objekty 
Samočinné řízení světelných okruhů v učebnách na stálou osvětlenost s 

využitím snímačů přítomnosti zabezpečí vysoké úspory elektrické energie na 
osvětlování a současně i přepínání režimů topení. Tím se zabrání nehospodárnému 
nepřetržitému vytápění. Automatickým provozem se odstraní zcela nespolehlivé a 
nepřesné ruční otevírání a zavírání klasických ventilů topení nebo přestavování 
termostatických ventilů. Spoluprací s řízením žaluzií se dosahuje výrazného snížení 
provozních nákladů. Hlídáním odběru elektrické energie je možné zablokovat např. 
ohřev vody po dobu špičkového zatížení při přípravě jídel ve školní kuchyni. Všechny 
funkce se kontrolují na zobrazovacím panelu. 

 

• Zdravotnická zařízení a domovy pro seniory 
Na klinikách i v domovech pro seniory systémová instalace napomáhá vytvářet 

optimální prostředí pro osoby, vyžadující zvýšenou péči. Příjemné podmínky jsou 
zcela nezbytné k tomu, aby se nemocné a starší osoby cítily dobře. Proto je potřebné 
zabezpečit automatický provoz žaluzií v závislosti na aktuálních povětrnostních 
podmínkách. Spoluprací žaluzií se systémem vytápění a klimatizace se dosahuje 
požadované tepelné pohody v jednotlivých místnostech při optimální potřebě energie. 
Výhodné je také řízení osvětlení na stálou osvětlenost. Ze zobrazovacích panelů jsou 
kontrolovány a ovládány společné prostory. Snímače indikují také pohyb na chodbách 
a schodištích, takže personál má vše jediným pohledem pod kontrolou. 
 

• Ubytovací a restaurační zařízení 
Komfortní režim topení se nastavuje jen v rezervovaných pokojích. Okenní 

kontakty zablokují topení po dobu větrání a současně podají informaci do recepce 
nebo do místnosti pokojských o tom, že okno je otevřené. Využitím kartových spínačů 
se aktivuje veškeré osvětlení i provoz televizního přijímače jen po dobu přítomnosti 
hosta. Potřebné scény pro přednášky i pro diskuse v kongresové části hotelu mohou 
být spouštěny dálkovým ovladačem. Poruchová hlášení přenášená na zobrazovací 
panel umožní okamžitou lokalizaci případné poruchy a její rychlé odstranění. 
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• Obchody 
Systém se používá pro řízení osvětlení na stálou osvětlenost a pro vytváření 

světelných scén. Řídí režimy vytápění podle časového rozvrhu využívání prodejních 
prostor. V závislosti na intenzitě venkovního osvětlení se samočinně spíná osvětlení 
výloh. Při přímém slunečním záření se reguluje také nastavení žaluzií nebo markýz. 
Ve spolupráci s elektronickým zabezpečením objektu se nastavují různé centrální 
funkce nebo scény. 
 

• Zařízení pro využití volného času 
Tato zařízení jsou velkými spotřebiteli elektrické energie. Proto se zde 

investice do systémové instalace vrátí ve velmi krátké době. Velmi důležité je řízení 
osvětlení na stálou osvětlenost a hlídání maximálního odběru. Provozní stavy všech 
spotřebičů a zařízení jsou průběžně zobrazovány. 

 

4.2   ABB i-bus KNX/EIB 

 
Jedním z inteligentních systémů elektroinstalací od firmy ABB je i-bus KNX/EIB viz. 

[4]. Tento systém je založen na decentralizovaném sběrnicovém systému, který se skládá z 
různých KNX prvků připojených do této sběrnice. Každý z nich má jedinečnou fyzickou 
adresu, jež slouží k jeho identifikaci. Komunikace mezi jednotlivými prvky probíhá přes 
sběrnici, po níž jsou vysílány nebo přijímány tzv. telegramy obsahující instrukce, jak se má 
cílový prvek zachovat. Sběrnicový systému a jeho topologie je znázorněna v příloze E. Každý 
senzor či aktor obsahuje v sobě aplikační program, konfigurovatelný pomocí programu. Z 
toho vyplývá, že prvky je možné jednoduchou změnou aplikačního programu přizpůsobit na 
konkrétní přání klienta.  

Linie KNX/EIB sběrnice smí být kladena prakticky libovolným způsobem. Může být 
liniová, hvězdicová i stromová struktura, viz. obr. 3.1, 3.3, 3.5, ovšem většinou se tyto 
topologie kombinují, obzvláště u větších komplexů budov. Nesmí být pouze uzavřena žádná 
smyčka a zároveň nevyžaduje žádného ukončovacího odporu. 

Maximální délka jedné větve/linky je 1000m a může k ní být připojeno maximálně 64 
zařízení. Pomocí liniových spojek lze k hlavní síti připojit až dvanáct větví. Liniové spojky 
pak zajišťují, aby telegram putoval jen do té větve, pro kterou je určen. Důležitým signálům 
může být přidělena vyšší priorita a tyto jsou pak upřednostňovány, tím se docílí rychlejšího 
postupu celou sítí a kratší odezvou. 

Jak už bylo zmíněno, každé zařízení má svou adresu a svůj úkol. Tyto vlastnosti se 
dají programovat přes PC pomocí softwaru k tomu určenému. Pro propojení počítače se 
sběrnicí se používá modul se sériovým portem RS-232 nebo nověji s portem USB. Tyto 
možnosti ale nejsou běžnému uživateli přístupné. Uživatel má možnost se připojit ke svému 
domu pomocí vizualizačního rozhraní. Po připojení má možnost ovládat jednotlivá zařízení, 
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regulovat teplotu, sledovat dění v domě. Nemá však možnost měnit nastavení skupin zařízení 
ani jejich adresy. 

Tento systém je celoevropsky normalizován. Je tak umožněna vzájemná komunikace 
komponentů různých výrobců. Celý systém tak musí odpovídat mezinárodním normám, jako 
např. souboru evropských norem ČSN EN 50090 (European Standard for Home and Building 
Systems) viz. [9]. 

Se sběrnicí KNX/EIB umí komunikovat každé zařízení nesoucí logo KNX/EIB. 
Topení, ventilace a klimatizace, systémy zabezpečení, ovládání osvětlení a žaluzií a systém 
monitorování. Toto vše je integrováno v jediném systému. 

Všechny funkce jsou programovatelné a mohou být řízeny nejen ručně, ale také 
automaticky. Mohou být vytvářeny i různé logické vazby. Jednotlivé spotřebiče se spínají 
nezávisle na silových obvodech a mohou být ovládány z libovolného místa objektu bez 
složitého propojování ovladačů 

Vzájemnou podporou při řízení jednotlivých funkcí systémem se dosahuje skutečně 
výrazných úspor energie potřebné pro vytápění, chlazení i osvětlování. Společným 
programovým řízením žaluzií, osvětlování, topení i chlazení lze efektivně využívat sluneční 
energii a tím snižovat potřebu energie nakupované. Snížení požadavků na nákup energie má 
příznivý dopad na životní prostředí, protože ušetřenou energii není nutno vyrábět. 

Využití tohoto systému je možné ve všech výše uvedených objektech. 
Stručně řečeno, výhodami tohoto systému vyrobeného celosvětovým výrobcem ABB 

je jednoduchá instalace se sníženým množstvím kabelového vedení, komunikace jednotlivých 
členů po sběrnici, decentralizovanost, úspora energie a  moderní vzhled snímačů a vypínačů. 
 

4.3   Ego-n 
 

Dalším systémem od firmy ABB je Ego-n. Tento centralizovaný systém s řídicí 
jednotkou umožňující vzájemné propojení systémových prvků prostřednictvím čtyřvodičové 
sběrnice. Ego-n představuje svojí přístupností ideální řešení moderní elektrické instalace 
zejména pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů či bytů, není určen pro větší 
komplexy budov. Uplatní se při společném řízení osvětlení, okenních žaluzií, elektrických 
spotřebičů, vytápění, termostatických hlavic, klimatizace, zavlažování a dalších funkcí, které 
by byly obtížně realizovatelné běžnými způsoby elektroinstalace. 

Výhodami tohoto systému jsou úspora, centrální řízení celého domu i pomocí 
dálkového přístupu, komfort a taktéž moderní vzhled. 

4.3.1   Úrovně systému 
Systém Ego-n uvedený v [5] je tvořen dvěma úrovněmi, které jsou vidět ze systémové 

topologie v příloze F.  
 

• Basic je instalace s jedním řídicím modulem, lze programovat bez použití počítače 
tzv. tlačítkovým módem. Spínání osvětlení, stmívání, činnost žaluzií, snímačů pohybu 
i provázání termostatů a termohlavic se nastavuje velmi snadno aktivací příslušného 
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výstupu akčního členu a přiřazením tlačítka snímače dvojitým stiskem hmatníku 
tlačítka. 

 

• Plus představuje instalaci s více než jedním řídicím modulem nebo s požadavky na 
logické funkce, GSM ovládání, popř. vizualizaci, tj. při použití sekundární sběrnice. V 
tomto případě je nutné nastavit parametry prvků systému a systém oživit 
programovým režimem, tj. počítačem připojeným ke komunikačnímu modulu s 
využitím programu Ego-n Asistent. 

 

4.3.2   Sběrnice systému: 
Systém tvoří primární a sekundární sběrnice, které zprostředkovávají komunikaci mezi 

jednotlivými moduly. 
 

• Primární sběrnice 
Na primární sběrnici jsou připojeny jednotlivé vstupy, výstupy, modul napájecí 

a vždy modul řídicí, který zajišťuje přenos informací mezi prvky systému.  
Vstupy převádějí akci od uživatele nebo jiného zařízení (stisk tlačítka, povel z 

termostatu o změně teploty, aktivace digitálního vstupu atd.) na datovou informaci, 
která je odeslána po sběrnici a dle nastavení vyhodnocena výstupem, který provede 
požadovanou akci, např. sepnutí, stmívaní, vyvolání scény atd. Komunikace po 
sběrnici probíhá tak, že každý prvek systému jak na primární, tak na sekundární 
sběrnici, má své jedinečné registrační číslo uložené ve vyjímatelné paměťové kartě. 
Jakmile stisknete například tlačítko snímače, snímač odešle do sběrnice právě toto 
registrační číslo. Připojené výstupy „poslouchají“ a jestliže se najde takový, který má 
naprogramované shodné registrační číslo ve své paměti, reaguje dle nastavení. 

Ego-n používá výhradně lineární topologii sběrnice, ve které jsou všechny 
snímače a akční členy primární sběrnice mezi sebou navzájem propojeny sběrnicovým 
kabelem viz. obr. 4.1. Při návrhu této inteligentní elektroinstalace je třeba brát v úvahu 
maximální povolenou délku jedné primární sběrnice, což je délka mezi prvním a 
posledním prvkem na sběrnici. Tato délka by neměla přesáhnout 700m. 

Maximální počet prvků, které lze připojit na jednu primární sběrnici je 64. V 
instalaci se doporučuje vzdálenost mezi řídicím modulem a napájecím zdrojem 
primární sběrnice max. 50 m. Tento parametr je pouze orientační a předpokládá se 
umístění obou modulů v jednom rozvaděči. Při realizaci sběrnicové instalace se 
předpokládá natažení hlavní sběrnice mezi snímači a prvky v rozvaděči. Je zde však 
nutné dodržet maximální délku odbočky 3 m. Doporučuje se provádět odbočky pouze 
v nutných případech (omezí se tím počet svorkovnic, a tím i možnost přerušení 
sběrnice). 
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Obr. 4.1: Topologie primární sběrnice systému Ego-n. 
 

• Sekundární sběrnice 
Sekundární sběrnice propojuje řídicí členy a jsou na ni připojeny komunikační 

moduly, který zároveň slouží k napájení sekundární sběrnice, modul GSM, modul 
vysílací RF a modul logických funkcí viz. obr. 4.2. Počet řídicích modulů propojených 
sekundární sběrnicí je max. 8. V největším rozsahu instalace může být do systému 
zapojeno až 512 snímačů a akčních členů. 

Délka sekundární sběrnice je max. 2 000 m. Maximální počet řídicích modulů 
v instalaci primární sběrnice je 8, celkový počet připojených prvků sekundární 
sběrnice je omezen součtem proudů, který nesmí překročit jmenovitý výstupní proud 
komunikačního modulu napájejícího sekundární sběrnici. U sekundární sběrnice je 
nutné po kompletním zapojení všech modulů aktivovat vždy u prvního a posledního 
modulu zakončovaní odpory. Sekundární sběrnice je zpravidla pouze v rozvaděči, u 
rozsáhlejších instalací mezi rozvaděči. 

 

 
 

Obr. 4.2: Topologie primární a sekundární sběrnice systému Ego-n. 
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4.4   NIKOBUS 
 

S dalším systémem, viz.[6] přišla na trh německá firma Moeller, která v roce 1993 
vstoupila na český trh. Od té doby se spolu se svými dceřinými společnostmi rozrostla téměř 
po celé východní Evropě.  

Sběrnicový systém NIKOBUS je inteligentní elektroinstalace, vyvinutá speciálně pro 
domy a byty a omezuje se pouze na funkce, nutné v této oblasti. 

 V systému NIKOBUS se posílají povely zapnout / vypnout. Nejedná se tudíž o žádné 
komplikované příkazy a datové přenosy. Je to částečně decentralizovaný řídící systém, u 
kterého jsou všechny výstupy napojeny přímo na řídící spínací, roletové nebo stmívací 
jednotky. 

Sběrnice je použita na straně vstupů, kde se v klasických instalacích obvykle vyskytují 
největší problémy při zapojování ovládacích prvků. Na straně výstupů je systém členěn na 
jednotky, přičemž každá spínací a stmívací jednotka může ovládat až dvanáct světelných 
okruhů, žaluziová jednotka může ovládat až šest motorických okruhů.  

Systém je velmi flexibilní a poskytuje prostředky pro projektování a sestavení celého 
elektrického obvodu ze stavebnice. Senzory a aktory jsou propojeny jednoduchou 
sběrnicovou dvojlinkou Niko-bus, která je galvanicky oddělena od silového rozvodu. 
Sběrnice pracuje s bezpečným malým napětím 9 V stejnosměrného napětí. Základní topologie 
systému je znázorněna v Příloha G. 

Z topologie systému je patrné, že základními prvky tohoto systému jsou spínací 
jednotka, žaluziová jednotka a stmívací jednotka. Všechny jednotky jsou řízeny 
mikroprocesory a řídí činnost celého systému, a to buď odděleně, nebo ve vzájemné 
součinnosti. Na straně senzorů lze k jednotkám prostřednictvím sběrnice připojit sběrnicová 
tlačítka, spínací hodiny, termostaty, detektory pohybu, binární vstupy, radiofrekvenční 
převodníky, soumrakové spínače a další. Jedna jednotka může obsloužit maximálně 256 
senzorů.  

Řídící jednotka spínací zapíná a vypíná jednotlivé obvody. Je tedy vhodná pro spínání 
spotřebič, jako jsou zásuvky, světla apod. Roletová jednotka slouží k ovládání motorových 
pohonů s reverzací. Je tedy vhodná nejen pro ovládání žaluzií, vrat, ale i pro ovládání ventilů 
topení, klimatizace a podobných systémů. Poslední stmívací jednotka je určena pro 
inteligentní ovládání intenzity osvětlení a to včetně zapínání a vypínání světel. 

Po fyzickém provedení celého systému a připojení jednotlivých komponent ke 
sběrnici a silovým obvodům se systém dle potřeb uživatele oživí. To lze provést přímo na 
řídících jednotkách, pomocí počítače, ale i dálkově přes telefonní modem. Stejným způsobem 
se provedou i dílčí změny ovládání, jejichž potřeba vznikne postupem let. 

Rovněž fyzická změna ovládacích prvků je bezproblémová. Pokud je potřeba rozšířit 
spínače na jednom již existujícím místě, vše se obejde bez stavebních úprav. Skupinové 
vypínače jsou umístěny na tištěném spoji na povrchu zdi připojeném ke sběrnici v jedné 
instalační krabici. Změní se tedy pouze tištěný spoj a skupinový rámeček, přidá se vypínač a 
jeho klapka. Při potřebě vypínače na novém místě lze použít nástěnný tlačítkový bezdrátový 
spínač, který je možné instalovat rovněž bez stavebních úprav. Jeho dosah je až do 30 m v 
budově. 
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4.5   Xcomfort 

 
Xcomfort je výrobkem firmy Moeller. Jeho vlastnosti jsou velice podobné jako u 

systému Nikobus nebo Ego-n s tím rozdílem, že u tohoto systému je vše bezdrátově propojeno 
pomocí radiofrekvenčního signálu. Signál mohou vysílat bezdrátové vypínače které jsou 
napájeny baterií s životností až 10let, dálkové ovládání, centrální řídicí jednotky home 
manager a room manager nebo USB Interface, připojené počítači. Signál přijímají aktory, 
který po zachycení signálu provedou požadovaný úkon. 

Tento systém nevyžaduje sběrnicové vedení ani jiné kabelové rozvody. Je tomu tak 
proto, že místo sběrnice používá pro přenos povelů rádiový signál. Ten se vysílá na unikátním 
kmitočtu 868,3MHz dle [7], který je vyhrazen pro elektroinstalaci budov a nehrozí tedy rušení 
signálu od hraček na dálkové ovládání, letadel ani jiných zdrojů vlnění. Stejně tak nehrozí ani 
nechtěné ovládání spotřebičů, každý aktor je při instalaci přesně spárován s vybraným 
vypínačem nebo dálkovým ovládáním a na ostatní vypínače nereaguje. Systém je závislý na 
propustnosti radiového signálu. Průměrný dosah od vysílače signálu k aktoru je jeden strop a 
dvě stěny. Nenajde-li přesto vysílač požadovaný aktor ve svém dosahu, vyšle signál do všech 
aktorů a vypínačů ve svém okolí a signál takto k požadovanému aktoru doputuje. Xcomfort 
tedy není vázán velikostí domu. Vyzářený výkon bezdrátového vypínače je až 200krát nižší 
než u mobilního telefonu a zároveň vysílá jen když je používán, tudíž není ohroženo zdraví 
obyvatel domu. 

Mezi výhody patří úspora nákladů za instalaci kabelů, snadná a rychlá montáž 
s naprogramováním senzorů i aktorů, dosah přístroje 100m ve volném prostoru a 30m uvnitř 
budov, cena je zhruba 1,3 násobkem ceny klasické elektroinstalace a široký výběr vzhledů 
vypínačů ve velmi plochém provedení. 

Tomuto systému by se dalo vytknout, že je určen pouze pro montáž ve vnitřních 
prostorách, taktéž není určen do kovových rozváděčů či krytů.  

 

4.6   INELS 
 

Inteligentní systém INELS je vyroben českou firmou ELKO EP,s.r.o., která je již 15 
let nedílnou součástí na českém trhu v oblasti elektronických přístrojů. Tato firma se může 
pyšnit vlastním vývojovým zázemím a širokou škálou výrobků, buď samostatných, nebo 
celých kompletních řešení. Tyto výrobky již nyní exportuje do více jak 50 zemí světa a 
současně má 4 dceřiné společnosti v Rusku, Maďarsku, Polsku a také na Slovensku. 

Systém inteligentní elektroinstalace INELS řídí provoz domu od regulace vytápění. 
klimatizace, ovládání osvětlení, rolet a jiných spotřebičů až po zabezpečení domu a ochranu 
majetku. Je navržen tak, aby dokázal uspokojit malé elektroinstalace a řešit i ovládání 
rozsáhlých celků vyžadujících automatizaci a komplexnost. Tudíž ho je možné využít jak pro 
rodinné domy, byty, administrativní objekty, prodejní prostory, tak i pro rozsáhlé budovy, či 
komplexy budov a průmyslovou sféru. Z tohoto důvodu je systém INELS rozdělen do 
několika úrovní. 
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4.6.1   Úrovně systému 
Cílem těchto úrovní je nabídnout inteligentní elektroinstalaci podle potřeb za 

příznivou cenu. Toho lze dosáhnout realizací základního, nebo jen částečného řešení, které se 
může v případě požadavků rozšířit o další prvky či funkce systému. Tímto se zabrání 
zbytečným nákladům za funkce, ovládací prvky nebo rozsah, kterých by se nevyužilo. 
 

• INELS minimal  - představují samostatné řešení dílčích oblastí elektroinstalace. 
Systém se proto dá využít jen pro řízení některých samostatných částí elektroinstalace, 
například k regulaci teploty, osvětlení, ovládání rolet či zabezpečovacího systému. 

 
• INELS basic - je svým rozsahem určen pro rodinnou výstavbu, tj. rodinné domy 

střední velikosti a byty, případně menší administrativní prostory. Funkce systému jsou 
tedy přizpůsobeny tomuto segmentu automatizace budov. Skládá se z centrální 
jednotky připojené na sběrnici CIB, na kterou může být připojeno maximálně 64 
jednotek. 

 
• INELS extend - je svým rozsahem schopen pokrýt jak aplikace rodinných domů, 

bytů, stejně jako INELS basic, tak i rozsáhlejší aplikace segmentu automatizace 
budov. Skládá se ze sběrnice CIB volně zapojené, centrální jednotky, která ovládá 
maximálně 64 jednotek a zároveň se na ni můžou připojit rozšiřující sběrnice, na které 
se dá připojit dalších 128 jednotek. Tudíž INELS extend může ovládat maximálně 192 
jednotek. 

 
• INELS & BMS  - je určen pro tvorbu rozsáhlých a technologicky složitých aplikací v 

oblasti řízení budov, zdrojů a rozvodů tepla či chladu, řízení a monitorování těchto 
autonomních subsystémů v jednom systému. 

 
V Příloha H je znázorněn princip zapojení systému INELS, je zde patrna datová 

sběrnice CIB, která prochází celou budovou. Všichni účastníci na sběrnici, jsou připojeni na 
tutéž sběrnici a vyměňují si navzájem informace prostřednictvím datových paketů, s nimiž je 
možné dosáhnout i podmíněných vazeb. Jednotlivým účastníkům lze přiřazovat funkce  a 
nastavovat jejich provozní parametry. Kvůli napájení elektronických obvodů v aktorech a 
senzorech, je ke sběrnici připojen zdroj stejnosměrného napětí. Více informací je k dispozici v 
[8] nebo na stránkách viz. [12]. 
 

4.7   Další systémy 

 
Systémů moderních instalací existuje spousty. Na tuzemském trhu existuje jen pár 

firem, které se zabývají vývojem. Většina firem nabízí jen montáže systémů, které do Čech 
dovážejí dceřiné společnosti světových firem, například z Německa, Švýcarska, ale i 
Ameriky. V těchto zemích tyto systémy fungují delší dobu a je jen otázkou času, kdy se další 
systémy dostanou nejen do České republiky, ale i do podvědomí lidí, pro které se stanou 
dostupnějšími. Stručný výpis některých společností a jejich systémů je znázorněn v Tab. 4.1. 
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Tab. 4.1: Světový výrobci inteligentních systémů. 
 

Název spole čnosti Zem ě původu Systém 

Moller Německo LON 

Moller Německo Nikobus 

Moller Německo Xcomfort 

ABB Německo i-bus 

ABB Německo Ego-n 

ElkoEP Česká republika INELS 

Schneider electric Německo TAC 

Siemens Německo Synco living 

Burgess controls Švýcarsko SAIA 

Honeywell Amerika Home security system 

bpt Itálie MITHOplus 

bpt Itálie HOASISplus 

 

5 PRVOTNÍ PROJEKT ELETROINSTALACE  
 

Tato kapitola popisuje konkrétní zpracování projektu rodinného domu klasickou i 
inteligentní elektroinstalací. Jedná se o dvoupatrový rodinný dům o rozloze užitkové plochy 
94,96m2 v prvním patře a 66,28m2 v druhém patře. V prvním patře se nachází obývací pokoj, 
jídelní kout, kuchyň, koupelna, technická místnost, pokoj, chodba, schodiště do druhého patra 
a zádveří. V druhém patře jsou tři pokoje, chodba a koupelna. Dům bude postaven v kraji 
Vysočina, ve kterém byla distribuční společností Východočeská energetika a.s (VČE). Po 
jejím ukončení 1.října 2007 její závazky na sebe převzala společnost ČEZ.  
 

5.1 Projekt klasické elektroinstalace 
 

Projekt rodinného domu je složen ze silnoproudé a slaboproudé části. Každá má 
v domě svoje uplatnění. Konkrétní popisy obou částí jsou popsány v kapitolách níže. 
 

5.1.1 Silnoproudé rozvody  
 

U řešení konkrétního projektu se začíná, jak je již zmíněno v kapitole 2.1, přivedením 
elektrické sítě do místa odběru. Proběhne-li vše v pořádku, je na řadě zjištění všech zařízení, 
spotřebičů a jejich umístění v domě.  

Seznam přístrojů, které se nachází v tomto domě je znázorněn v příloze CH. Takovýto 
seznam přístrojů obsahuje veškeré spotřebiče včetně zásuvkových a světelných okruhů. U 
každé položky v seznamu může být udáno jmenovité napětí, příkon, jmenovitý proud, délky 
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kabelů od rozvaděče k spotřebiči, úbytek napětí atd. Veškeré tyto parametry spotřebičů se 
používají k výpočtům a následně k dimenzování ostatních zařízení jako jsou kabely, jističe, 
proudové chrániče atd. V tomto případě se jmenovité napětí u jednofázových spotřebičů rovná 
230V a u třífázového spotřebiče, kterým je varná deska v kuchyni, je tato hodnota rovna 
400V. Jmenovitý proud se liší podle jmenovitého napětí a příkonu daného okruhu.  Obecně by 
se dalo říci, že se mohou obvody jistit 10A jističem, je-li příkon spotřebiče do 2200VA, nebo 
16A jističem do celkového příkonu 3520VA. U vyšších hodnot se vybírá z řady 16A, 25A, 
32A, 40A, 63A. V praxi jsou většinou zásuvkové obvody jištěny 16A jističi a světelné 
obvody 10A jistič, neboť zásuvky nejsou konstruovány na větší proudy než 16A a světelné 
obvody zdaleka nedosahují v rodinných domech a bytech velkých příkonů. Dalším 
parametrem ze seznamu spotřebičů jsou délky kabelů, tyto délky se určí z projektu půdorysů 
viz příloha I. Je to délka kabelu od bytového rozvaděče k zařízení na konci okruhu. Tyto 
délky je nutné znát, jak pro výpočet ceny elektroinstalace tak pro výpočet úbytku napětí. 
Úbytek napětí by neměl přesahovat 3% u světelných obvodů a 5% u zásuvkových. Podle [13] 
se úbytek napětí pro jednofázový proud se známým výkonem spočítá podle (1) a se známým 
proudem podle (2). 
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Úbytek napětí pro trojfázový proud se známým výkonem se vypočte podle vzorce (3) a se 
známým proudem podle vzorce (4). 
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Ve znázorněných vzorcích pro výpočet úbytku napětí značí l- délku vedení, P-výkon, I-proud 

v jednom vodiči, ϕcos -účiník, γ-konduktivitu, Uf-fázové napětí jednofázové soustavy, US-

napětí mezi fázovými vodiči trojfázové soustavy a S-průřezy vodičů. Hodnota konduktivity je 

rovna 34,7947 2−⋅⋅ mmmS  u hliníkových vodičů a 56,0538 2−⋅⋅ mmmS  u měděných vodičů. 
Rozmístěni zásuvek a světelných vývodů zobrazených v příloze I je v souladu 

s kapitolou 2.3. Počty těchto zařízení jsou uzpůsobeny k možnostem a velikostí místností 
v konkrétním domě. V porovnání s tabulkou Tab.2.1, se jedná o normální vybavení domu.  

Bytový rozvaděč je umístěn v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. Jeho 
součástmi jsou hlavní jistič, přepěťové ochrany, jističe jednotlivých obvodů, proudový 
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chránič, stykače, svorky, vývodky atd. Konkrétní schéma rozvaděče je znázorněno v příloze J. 
Přívod do tohoto rozvaděče je přiveden z elektroměrového rozvaděče viz. příloha K, který je 
připojen k distribuční soustavě. Z bytového rozvaděče jsou vedeny kabelové trasy, kterými 
jsou napájeny všechny obvody v prvním i druhém podlaží. Do druhého podlaží jsou kabelové 
trasy vedeny stoupací šachtou, která z důvodu umístění koupelny v druhém patře vede u 
komína a vychází u haly v druhém patře. Silnoproudé kabely jsou měděné a uložené ve zdech 
rodinného domu v trubkách. Jako hlavní jistič je zvolen jistič 25B/3. Výpočet tohoto jističe je 
znázorněn v příloze L. Dalším ochranným prvkem je čtyřpólový proudový chránič, který 
slouží k ochraně člověka před nebezpečným dotykovým napětím na neživých, popřípadě 
živých částí. Jeho hodnota jmenovitého proudu je 40A z důvodu ochrany chrániče a hodnota 
jmenovitého reziduálního proudu je 30mA. Za chráničem jsou umístěny všechny zásuvkové 
obvody kromě lednice, zásuvek pro počítače a varné desky. Taktéž za chráničem jsou světelné 
obvody, které se nacházejí v nebezpečných prostorách, jako jsou venkovní prostory, kuchyň, 
koupelny.   

Nedílnou součástí každého projektu je specifikace projektu. V příloze M jsou 
spočítány ceny jednotlivých zařízení sloužících k realizaci klasické elektroinstalace rodinného 
domu. Jsou jimi rozvaděče, kabely, jistící zařízení, zásuvky, vypínače, zemnící dráty, svorky, 
instalační krabice a další elektroinstalační potřeby. V tomto případě se cena za silnoproudý 
materiál rovná 72 626Kč. Do ceny je započítána i cena za kompletní hromosvod viz. příloha 
O a zemnění viz. příloha P.  Další náležitosti potřebné k vytvoření elektroinstalace domu jsou 
vypsány v příloze L.  

 

5.1.2 Slaboproudé rozvody 
 

V tomto projektu jsou pouze základní slaboproudé rozvody. Konkrétně jsou to 
rozvody televizní antény (STA), počítačové sítě (DATA) a domácího telefonu (DT). 
Rozmístění domácích telefonů, zásuvek STA nebo datových zásuvek  je znázorněno v příloze 
I. Televizní anténa je umístěna na střeše spolu s anténou pro rádiové vysílání a je propojena 
pěti koaxiálními kabely taženými v trubce s rozvaděčem slaboproudu (RSL). RSL je umístěn 
v technické místnosti a jeho blokové schéma je znázorněno v příloze N. V RSL je umístěn 
zesilovač STA a rozbočovač, ze kterého jde vždy jeden koaxiální kabel do určité místnosti. 
Celkem je STA rozvod přiveden do dvou místností v prvním patře a tří místností v druhém 
patře. Datový rozvod je rozveden do stejných míst jako STA a taktéž zapojen do hvězdy. 
Rozvedení je provedeno UTP kabelem kategorie 5E, která se vyznačuje rychlostí do 100Mb/s.  
Domácí telefon je vyřešen pouze jako audio systém s možností pozdějšího rozšíření na video 
systém. Od společnosti O2 s.r.o. je připojena telefonní linka z územního rozvaděče (UR) 
venkovním kabelem 3xN0,4 TCEPKPFLE do RSL. V RSL je řídící jednotkou propojeno 
vstupní tablo s jedním domácím telefonem v každém patře. Celková cena slaboproudých 
rozvodů je přibližně 18 812Kč. 
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5.2 Projekt systémové elektroinstalace 
 

Ze systémových, neboli inteligentních elektroinstalací popsaných v kapitole 4 byl 
vybrán systém od firmy ELKO EP, s.r.o. s názvem INELS. Jedním z důvodů je podpora 
tuzemského trhu. Firma ELKO EP je ryze českou firmou, která dodává tyto systémy  do více 
než 50 zemí světa. Další z výhod je jednoduchost zapojení celého systému. Centralizovaný 
systém celého domu je propojen dvouvodičovou sběrnicí CIB. Touto sběrnici se propojují 
veškeré senzory a aktory s řídící jednotkou. Z hlediska topologie si sběrnice poradí s 
libovolným větvením, kromě zapojení do kruhu. Jediná nutnost je dodržet polaritu vodičů.  

Projekt rodinného domu se skládá z výkresů silnoproudých rozvodů viz. příloha Q, 
výkresu rozmístění senzorů, aktorů a jejich vzájemnému propojení sběrnicí znázorněné 
v příloze R a dále ze zabezpečovacího systému vytvořeného pomocí INELS v příloze S. Tyto 
součásti projektové dokumentace jsou zakresleny v půdorysech rodinného domu. Silnoproudé 
rozvody jsou řešeny obdobně jako u projektu klasické elektroinstalace s rozdílem umístění 
tlačítek místo vypínačů. Technická zpráva je téměř identická s přílohou L, tudíž není 
přiložena v tištěné projektové dokumentaci, ale je umístěna v elektronické verzi na CD. Další 
náležitostí projektové dokumentace je bytový rozvaděč, ve kterém jsou stejně jako v příloze J 
zakresleny světelné i zásuvkové obvody, ale jsou zde navíc prvky systému INELS. Těmito 
prvky jsou spínaný napájecí zdroj 12V a 24V stejnosměrného napětí, které jsou samostatně 
jištěny jednofázovým jističem 10B a napájí všechny ostatní systémové prvky v rozvaděči, 
kromě napájecího zdroje akumulátoru. Dalšími prvky jsou centrální jednotka, analogově-
digitální převodník, stmívací jednotky, termostat, jednotky vstupů, GSM modulu, spínací 
jednotky a baterie. Tyto prvky jsou propojeny se senzory a aktory znázorněnými v přílohách 
Q, R a S. Schéma bytového rozvaděče je znázorněno v příloze T .  

S tímto vybavením je v rodinném domě řada možností využití systémových funkcí. 
Projekt je navržen tak, aby umožňoval ovládat centrální funkce, regulování osvětlení, 
vytápění, žaluzie a také zabezpečení domu. Dá se ovládat nainstalovanými tlačítky, 
ovladačem a nebo pomocí GSM modulu SMS zprávami.  

Co se týče finanční stránky, tak specifikace elektroinstalace rodinného domu viz. 
příloha U ukazuje, že prvky systémové instalace výrazně cenově převyšují klasické prvky a 
celková cena elektroinstalace bez provedené práce vyjde na 229 987 Kč.   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 41 

6 SROVNÁNÍ KLASICKÉ A INTELIGENTNÍ 

ELEKTROINSTALACE  
 

Klasická elektroinstalace je realizována pouze pomocí silového vedení a neumožňuje 
modifikovat funkce systému bez zásahu do zapojení. Funkce každého tlačítka je pevně dána 
tím, k jakému zařízení od něj vedou kabely. To určí, který přístroj se jím bude ovládat. Pokud 
budete chtít v budoucnu udělat změnu, znamená to většinou položení nových kabelů a tedy 
sekání omítek a jejich následnou opravu a nové malování. Což je nákladné a zbytečně 
komplikované řešení. Z tohoto důvodu většina lidí změnu raději už nikdy neudělá a zvykne si 
na existující způsob ovládání, ačkoliv plně nevyhovuje jejich potřebám. 

To, že je vše předem pevně dané a nelze bez stavebních prací nic měnit, není jediná 
nevýhoda. Dálkové ovládání je problematické a chybí pohodlné funkce, jako například 
vypnutí všech světel v místnosti jediným tlačítkem, tlačítko pro pohyb rolety je nutné držet 
stisknuté, dokud roleta nedojede do požadované polohy atd. 

Naproti tomu systémy inteligentní elektroinstalace jsou navrženy tak, aby umožňovali 
snadné změny funkcí systému pomocí parametrizace bez zásahu do zapojení. Velkou 
výhodou při projektování těchto systémů je skutečnost, že není zapotřebí přesně určovat, která 
svítidla či jiné spotřebiče mají být z daného místa ovládány. Konkrétní konfigurace ovládání 
se nastavuje až při samotném oživování elektroinstalace. Všechny prvky systému, aktory a 
senzory, spolu navzájem komunikují pomocí datové sběrnice a umožňují tak efektivní 
ovládání topení, světel, zabezpečovacího systému, elektrických přístrojů, žaluzií či 
zavlažování zahrady. Například v oblasti topení tak lze dosáhnout úspor v řádu desítek 
procent. Také ubude nutnosti vykonávat rutinní činnosti, které jen zbytečně připravovaly o 
čas.  

Inteligentní elektroinstalaci se nejsnáze pozná podle vypínačů. Místo klasických 
kolébkových se používají tlačítka, která se po stisknutí 
sama vracejí do původní polohy. Je to z toho důvodu, 
že vypínače již přímo neprovádějí spínání světel, nebo 
jiných zařízení, pouze signalizují úmysl uživatele 
provést nějakou změnu. Vypínač, který svojí pozicí 
určuje stav zapnuto/vypnuto, by byl nepraktický. V 
inteligentní elektroinstalaci může být každé zařízení 
ovládáno z mnoha různých míst, při použití klasického 
vypínače by pak bylo žádoucí, aby se např. po vypnutí 
z jednoho místa všechny ostatní vypínače samočinně 
vrátily do polohy vypnuto. U tlačítek tento problém 
zcela odpadá, protože žádný stav vypnuto/zapnuto 
neexistuje. Další výhodou tlačítek je, že na zdi zabírají mnohem méně místa. Do rozměru 
jednoho klasického vypínače, který je-li půlený na dvě poloviny (může ovládat dvě světla) se 
vejde až osm tlačítek viz. obr. 6.1. Navíc pro ovládání stmívaného světla nebo rolety stačí 
použít jedno jediné tlačítko. Potřebujeme-li počet ovládaných zařízení ještě zvýšit, můžeme 
rozlišit délku stisku tlačítka a místo osmi pak ovládáme až šestnáct zařízení. Ovšem nic není 

Obr. 6.1: Příklad vypínače 
v inteligentních systémech. 
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dobré přehánět, vyšší hodnota tlačítek znamená pomalejší ovládání, protože tlačítko o větší 
ploše lze stisknout snáze a rychleji, proto pro často používané funkce volíme raději větší 
tlačítka a pouze krátký stisk. Běžná hustota jsou čtyři tlačítka na místě jednoho klasického 
vypínače. 

Velkou výhodou této instalace je, že to, co se přesně stane po stisku tlačítka, již není 
pevně zadrátováno jako v klasické elektroinstalaci, vše určuje pouze nastavení a 
naprogramování systému. Jakákoliv změna bývá velice rychlá a snadná. A pokud ji 
neuděláme sami, může ji provést na dálku servisní technik pomocí telefonu, nebo 
zabezpečeného přístupu přes internet. Obvykle se potřeby uživatele začnou měnit teprve ve 
chvíli, kdy v domě začne bydlet, proto je možnost změn po dokončení stavby velmi výhodná. 
Stejně tak se mohou potřeby později změnit kvůli jinému uspořádání nábytku.  

Jak již bylo řečeno a prakticky ověřeno na konkrétním projektu, tak cena těchto 
systémů je výrazně vyšší. Ale záleží na náročnosti uživatele. V případě nejzákladnějších 
funkcí, by se ceny mohly téměř rovnat. 
 

7   ZÁVĚR: 
 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat možnosti elektroinstalací rodinných domů 
pomocí inteligentních systémů, včetně kompletního zpracování projektové dokumentace 
elektroinstalace. V úvodu práce je popsána klasická elektroinstalace a standardy tvorby 
projektové dokumentace. Dále jsou popsány všeobecné způsoby ovládání, řízení a také 
některé typy moderních instalací.  

K podrobnějšímu popisu inteligentních systémů byly ze širokého výběru zahraničních 
i tuzemských firem náhodně vybrány systémy od společností ABB GmbH, Moeller GmbH a 
ELKO EP s.r.o.. První dvě jmenované společnosti jsou z Německa, ale jejich dceřiné 
společnosti, ABB s.r.o. a Moeller Elektronika s.r.o., patří již několik let ke špičce na českém 
trhu v oblasti elektrotechniky. Třetí společností je Česká firma zabývající se hlavně 
moderními řešeními elektroinstalací, je poměrně mladá, avšak její výrobky mohou zcela 
konkurovat zahraničním firmám. Právě z těchto důvodů byla firma vybrána pro tvorbu 
projektu inteligentní instalace.  

Jednotlivé systémy inteligentních elektroinstalací se liší například způsobem 
komunikace po sběrnici, topologií systému ale zejména také rozsahem objektů, pro které jsou 
určeny. Některé z nich mají různé úrovně systémů, dají se tak použít jak pro rodinné domy, 
tak i velké komplexy budov. Mezi tyto by se dali zařadit systémy ABB i-bus KNX/IEB a 
INELS. Systémy Ego-n, NIKOBUS a Xcomfort jsou speciálně vyvinuty pro domy a byty, pro 
větší objekty tyto systémy nejsou určeny.  

Z projektové dokumentace je patrné že inteligentní systém je mnohem dražší než 
klasická elektroinstalace. Ovšem inteligentním systémy tyto ceny kompenzují především 
úsporou energií, projevující se na finanční stránce a taktéž na životním prostředí. Proto se při 
stále větších cenách energií lidé častěji rozhodují pro tuto instalaci, neboť se počáteční vklad 
během několika let vrátí. 
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OPRÁVNĚNÝ ZÁKAZNÍK

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA

DATUM NAROZENÍ  IČ DIČ

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE / OSADA Č. P. / Č. O.

MÍSTNÍ ČÁST                                      OBEC PSČ

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

ZAPSANÁ V OR VEDENÉM ODDÍL VLOŽKA Č.

ZASTOUPENÁ

TELEFON  MOBILNÍ TEL. FAX E-MAIL

UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO SMLOUVU O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY (DÁLE JEN SMLOUVA) .

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny, tzn. dodávat sjednané množství silové elektřiny a pře-
vzetí odpovědnosti za odchylku a zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb (vč. zejména distribuce elektřiny, systémových služeb, souvisejících služeb 
a plateb Operátora trhu s elektřinou, a.s.) do odběrného místa Zákazníka (dále jen OM).
Zákazník se zavazuje odebrat sjednané množství elektřiny v OM podle této Smlouvy a uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektři-
ny a za distribuční služby.

PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY A POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE

1.     Dodávka elektřiny včetně distribučních služeb, se uskutečňuje z distribuční sítě příslušného Provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“) podle 
„Smlouvy o připojení“, kterou Zákazník uzavřel s PDS v souladu s „Pravidly provozování distribuční soustavy“ (dále jen „PPDS“) a „Podmínkami distribuce 
elektřiny“ (dále jen „PDE“), vydanými příslušným PDS. Zákazník prohlašuje, že PPDS a PDE mu jsou známy a zavazuje se je respektovat.

2.     Další vzájemná práva a povinnosti Účastníků Smlouvy jsou uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách dodávky (dále jen „VOPD”), které jsou 
přílohou Smlouvy; ujednání ve Smlouvě mají před ustanoveními VOPD přednost, pokud jsou s nimi v rozporu. V případě změn VOPD se vzájemné vztahy 
smluvních stran řídí jejich aktuálním zněním.

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR A VEŠKERÉ KORESPONDENCE

o SHODNÁ S ADRESOU ZÁKAZNÍKA o SHODNÁ S ADRESOU ODBĚRNÉHO MÍSTA o JINÁ

ADRESU PRO ZASÍLÁNÍ NASTAVIT o POUZE PRO TOTO ODBĚRNÉ MÍSTO o PRO VŠECHNA ODBĚRNÁ MÍSTA ZÁKAZNÍKA

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ (POKUD JSTE ZVOLILI „JINÁ“):

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA

ULICE / OSADA Č. P. / Č. O.

MÍSTNÍ ČÁST                                      OBEC PSČ

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLATEB

ZÁLOHY o BANKOVNÍ INKASO o SIPO – spoj. číslo: o OSTATNÍ

FAKTURY o BANKOVNÍ INKASO o OSTATNÍ

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ o PŘEVODNÍ PŘÍKAZ o POŠTOVNÍ POUKÁZKA

NÁZEV BANKY ČÍSLO ÚČTU KÓD BANKY

DŮVOD A CHARAKTER ŽÁDOSTI

o NOVÝ ODBĚR

o ZMĚNA SMLUVNÍCH ÚDAJŮ

o PROZATÍMNÍ ODBĚR

o PŘEVOD ODBĚRNÉHO MÍSTA

o ZMĚNA REZERVOVANÉHO PŘÍKONU

o ZMĚNA DODAVATELE

o ZMĚNA SAZBY
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OPRÁVNĚNÝ ZÁKAZNÍK 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM ODDÍL VLOŽKA Č.

DATUM NAROZENÍ / IČ DIČ CZ Č. OBCHODNÍHO PARTNERA

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ / SÍDLA

ULICE Č. P. / Č. O.

STÁT OBEC (MÍSTNÍ ČÁST) PSČ

TELEFON  MOBILNÍ TEL. FAX E-MAIL

ADRESA PRO ZASLÁNÍ FAKTUR A VEŠKERÉ KORESPONDENCE (VYPLNIT POUZE PŘI ODLIŠNOSTI OD ADRESY ZÁKAZNÍKA)

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

ULICE Č. P. / Č. O.

STÁT OBEC (MÍSTNÍ ČÁST) PSČ

ADRESU PRO ZASÍLÁNÍ NASTAVIT o POUZE PRO TOTO ODBĚRNÉ MÍSTO o PRO VŠECHNA ODBĚRNÁ MÍSTA

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

ULICE Č. P. / Č. O. 3)

STÁT OBEC (MÍSTNÍ ČÁST) PSČ

Č.PARCELNÍ (U NOVOSTAVBY) KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (U NOVOSTAVBY)

PATRO ČÍSLO BYTU ČÍSLO ODB. MÍSTA

ČÍSLO STANOVISKA K ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ

DALŠÍ ÚDAJE

HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM  o 1F o 3F                             A CHARAKTERISTIKA

POŽADOVANÉ DATUM PŘIPOJENÍ OD DO POŽADAVEK NA ZVÝŠENOU SPOLEHLIVOST DODÁVKY o ANO    o NE

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ  o 1F o 3F  CHARAKTER PŘIPOJENÍ o TRVALÉ o KRÁTKODOBÉ

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE 

DRUH SPOTŘEBIČE PŘÍKON CELKEM DRUH SPOTŘEBIČE PŘÍKON CELKEM

AKUMULAČNÍ TOPENÍ  kW SPOTŘEBIČE SE ZPĚTNÝMI VLIVY   kW

PŘÍMOTOPNÉ TOPENÍ kW OSVĚTLENÍ  kW

TEPELNÉ ČERPADLO – POHON    kW KLIMATIZACE    kW

OHŘÍVAČE VODY – AKUMULAČNÍ  kW TECHNOLOGICKÉ OHŘEVY kW

OHŘÍVAČE VODY – PŘÍMOTOPNÉ kW OSTATNÍ SPOTŘEBIČE   kW

POHONY, SVÁŘEČKY kW ZÁLOŽNÍ ZDROJ kW

PŘÍPRAVA POKRMŮ kW NEMĚŘENÝ ODBĚR   kW

VYPLŇUJE PDS

ČÍSLO ODB. MÍSTA (EAN) TYPOVÝ DIAGRAM DODÁVKY (TDD) TYP, ČÍSLO

MÍSTO PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

HRANICE VLASTNICTVÍ

SPÍNACÍ PRVEK SLOUŽÍCÍ K ODPOJENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA OD DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ ELEKTŘINY

PŘÍSTUPNOST MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ o Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ o ZA SOUČINNOSTI ZÁKAZNÍKA                          TYP MĚŘENÍ

UMÍSTĚNÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ PŘEVOD MĚŘICÍCH TRANSFORMÁTORŮ PROUDU (jsou-li instalovány)  /              A
vlastníkem měřicích transformátorů proudu je Zákazník
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P�íloha D: Inteligentní d�m 
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P�íloha E: Topologie systému i-bus KNX/EIB 
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P�íloha F: Topologie systému Ego-n 
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P�íloha G: Topologie systému Nikobus 
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P�íloha H: Topologie systému INELS


